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 َها فَاٍن   (( :قوله تعاىل على أن  )) شيء هالك إال وجهه كل  (( :هقولَ  صُ ص خيُ  ]26[الرمحن:))ُكل َمْن َعَليـْ
 الكن ع ،ا على األرضويكون املراد كل شيء مم ذا القول أن جنعل قولهد يتعني أن ه إال وجهَ  ((: ه إذا قلنا(( 

يراد  : نعما اآليةنا إىل هذا املذهب إم فإذا ذهبْ  ،ن اهللا تعاىل يف السماءأله ليس على األرض ألن  ا؛منقطعً  استثناءً 
ك وعلى هذا فيكون شيء مما على األرض هالِ  ن على األرض كل مَ  راد به اخلصوص وهو كل ا اخلصوص عام يُ 

  .تعاىل ليس على األرضسبحانه اهللا  وذلك ألن  ااستثناًء منقطعً  ))ه إال وجهَ  (( :هُ قولُ 
  ...األرواح  ... : يعينالطالب
  .. ابأشياء غري هذ ص ا األحسن نقول هذه اآلية هذا العموم خُ إذً  :الشيخ

  ؟ ....: طالبال
ن وليس وح للبدَ ة الر فارقَ مُ هي تـَُفارِق البدن املوت  ن ألَ لكن تبقى هي تفارق البدن البدن فقط  قُ فارِ : تُ الشيخ
على كل  ،هالُ ما تأكُ  ؟األرضتأكلها األنبياء  [كذا] حا رو أ فإن  كذلك رمبا يبقى  والبدن بقىت الروح ..يعين  اعدمً 

؟ سبحانه وتعاىلاهللا  ن هذا العموم مع وجود أشياء تبقى سوى وجهِ ج مِ ا كيف خنرُ لنا وهو أننحال املسألة واضحة 
 ة مبا دل وصَ صُ ة خمْ عام اآلية أن تكون  ااد ا اخلصوص وإم رَ ا أن تكون اآلية عامة يُـ إم  :ن وجهنياجلواب مِ  :قلنا

  .األصل بقاء العموم على ما كان عليه نعم ألن  ؛ن األولوهذا األخري أوىل مِ  النص على بقائه،
  .))إال وجهه  (( :ههللا لقولِ  الوجهِ  اتُ ن فوائد اآلية الكرمية إثبَ ومِ 
 ُكل َشْيٍء َهاِلٌك ِإال َوْجَههُ  (( اسم شيءق عليه طلَ  يُ اهللا  أن ًال صِ االستثناء ُمت إذا جعلنا  ان فوائدها أيضً ومِ 
ه إذا مل وجه ألن لالستثناء؛  كانه فيه ما  لوال دخولُ  ))كل شيء   (( :هه يف قولِ ه لوال دخولُ ألن  ]88[القصص:))

  ه نعم.ائِ نَ ثْـ ة إىل استِ ما حاجَ  يكن داخًال 
  ؟ ....: السائل
 ِرب م وخمُْ ل كَ تَ ريد ومُ مُ  ما يقول:مثل ه، لكن ما هو ِمن أمسائِ ى به م سَ ه شيء وال يُ رب عنه بأن خيُ  ،ال ،: الالشيخ

   ى به.م سَ به عنه وال يُ  رُ بَـ مما خيُ ذه األمساء، سميه ث وال نُ د وحمَُ 
  ؟ ....:السائل
 ي َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهاَدًة ُقلِ ُقْل أَ  (( اة جد واضحَ  سورة األنعامنا يف ذكرْ ، يمعظِ  اهللا شيءٌ  إن  ،، نعم: نعمالشيخ

 َولِلِه اَألْسَماُء اْلُحْسَنى (( :اهللا يقول ى به ألن م سَ ما يُ أنه ولكن الحظوا  ،حوهذا واضِ  ]19[األنعام:))اللهُ 
ا فهذا ما ل هذا وهذمِ تَ ا ما حيَْ أم  حسِنها،وأ لوجوهل اة ألكمَ نَ د أن تكون متضم اهللا البُ  فأمساءُ  ]180[األعراف:))

ى به  م سَ  به عنه وال يُ َرب  ميكن أن خيُْ ص هذا الللنقْ  وِهمٌ مُ  ألفاظٌ  ، فاأللفاظ ثالثة أقسام:ى اهللا بهم سَ ميكن أن يُ 
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كمل ِأل والثاين ما تضمن  ، به عنهَرب ى به وال خيُ سم ن أن يُ كِ م النقص هذا ال ميُ وهِ ما يُ  ر كلّ واجلائِ  كالظامل مثًال 
ن م والثالث ما ال يتضَ أمساء اهللا توِقيِفية،  ن ألَ  ؛يس حننقِ ن أن نَ كِ ى به ومع ذلك ما ميُْ سم هذا يُ ور والوجوه فاألمُ 
 ان األلقاب ما يكون نقصً ومِ  ،ى بهم سَ ه وال يُ  به عنْ َرب ضاف إليه فهذا خيُْ ه حسب ما يُ ولكن  اوال مدحً  انقصً 

اء وما أشبه ذلك زَ ر واخلداع واالستهْ كْ مَ ـه الكمال مثل العلى وجْ  ف اهللا به إالوصَ باعتبار فال يُ  باعتبار وكماًال 
 ،باعتبار ونقص باعتبار وكمالٌ  ،حمض ونقصٌ  ،حمض كمالٌ   :ون األلقاب أربعة تكون أربعة أقساموعلى هذا فتكُ 

 الكمال احملض يُ  :هما فاألولنُ والثالث ما ال يتضم ؟ى به والثاين النقص احملضسم  
  .ى بهسم ال يُ  : الطالب
به عنه يف حال  رُ بَـ خيُ  اونقصً  كماًال   نُ م والثالث ما يتضَ  ،من الوجوه بأي وجهٍ  اطلقً  به عنه مُ َرب وال خيُ : الشيخ

باملنافقني وما  هللا تعاىل ميُكر بالكافرين يستهزِئا إن  :مثل أن تقول الكمال يعين يف احلال اليت يكون ا كماًال 
م ل ي واملتكَ ائِ ى به مثل املريد واجلَ سم به عنه وال يُ  رُ بَـ فهذا خيُ  اوال نقصً  اضمن مدحً والرابع ما ال يت ،أشبه ذلك

ود اغفر يل يا موجُ  :ذا ما جيوز أن تقولى به وهلِ م سَ يُ  لكن ما به عنه و َرب ه ذلك هذه خيُ ود وما أشبَ ء واملوجُ والشيْ 
املتكلم يتكلم  ،هلذا ال يسمى بهلى وجه الشر و ود عيف موجود على وجه اخلري وموجُ  :ألن كلمة املوجود مثًال 

 م بالشر وهلذا ال يُ باخلري ويتكل عنه.به  رُ بَـ خيُْ  :ى به ولكن يقالسم  
  ؟...مثًال السمع قد يسمع اإلنسان ما فيه اخلري  ......: طالبال

م بشيء ل يتكَ السامع ما طيب و  ... عن صفة السمعهذا منفصل املسموع منفصل املسموع منفصل : هذا الشيخ
م يتكلم بالشر ل ؟ لكن املتكَ ر هل ينسب إيل شيءإذا مسعت شَ  أنا مثًال  ،ودائممنفصل واملسموع  شيء، أو فعلَ 

  ب إليه.سَ نْ يُـ فأو بالسوء  مثًال 
  ؟ يقدر يسمع ... .....: طالبال

اقب عَ وهلذا ال يُـ  ون ذّم،ا يكُ مجمرد السماع  مايَُذّم، وأستمع إذا اهذا الشيء هو يستمع نعم  أن إنه املهم: الشيخ
  ا.إليه بدون استماعٍ آالت اللهو وشبهه ن ع مِ اإلنسان على ما مسَِ 

  ؟ ........شيءيف فرق بني  :طالبال
املتكلم نعم من الكمال  .....يع ة مسِ مَ ؟ لكن كلِ ل على الكمالكلمة شيء هل فيها ما يدُ  ..: الفرق الشيخ

  .ن أمساء اهللا تعاىلمِ  شر ما صارَ ا كان قد يتكلم بالم لكن لَ  ،صحيح
  اإلنسان إىل اخلري .. قد.... ايء   : طيب صفةالطالب
   نعم.جييء ويأِيت  بأنه  عنهِرب ولكن خنُ  ئيااجلسمى ا ما نسميه  ا عنه وال يُ َرب وهلذا نقول خيُ : الشيخ
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  ؟ .....: طالبال
جيب  ال؟ إذا كانت يف وليمة ب عليه اإلجابة وال جيِ هل  ..ة دعوة جل جاءه بطاقَ يقول ر  فامهني كالمه؟: الشيخ

  ةي رِ اهِ بالظ  بُ هَ ذْ مَ  وَ ا هُ مَ كَ ا  لقً طْ مُ أو إذا قلنا بإجابة الدعوة  ،هذا الزوج كتب بطاقات وأرسلها ... حضوره
  ...: الطالب
لبطاقات جماملة فقط ل هذه انقَ تُ  ادعوة لكن هل نقول إنه يراد ا احلقيقة ألن أحيانً أا هي ال شك : الشيخ

واحد لل يالبطاقات جي يعين دائًمانعم  َيِيب حيضر، على يقني أن هذا الرجلمو هو بيعين حىت نفسه الداعي 
؟ جمرد توجيه فقط هل أنت بتجي وال عندك وعد ....قية الدعوة حقي هذه أن عشرين بطاقة ويقل لك على

 فإن  قريب مثًال كله حق عليك خاص   ليه اللهم إال رجًال اإلجابة إ لإلكرام فهذه أنا أشك يف وجوب الدعوة يف
َمن طرأ على فكره قال ... مخسمائة بطاقة ويوزعون  يكتبون مثًال  ..تعرفه ك ممكن ما ن صلة الرحم ألن ه مِ إجابتَ 

  ب نعم.أظن هذا ما جيِ  هات له بطاقة لّال ي
  ؟ ... :طالبال

 :د عليهم يقولك َؤ م حقيقية وهلذا يُـ هُ تْـ ن هؤالء إال نفر قليل اللي دعوَ مِ د لو ُردت إليه لكان هو ما يُري ...: الشيخ
واهللا أعلم أن هذه جمرد يل فالظاهر  ،ويشوفهم على يعين نية احلضور أم ال اللي أرسْلَنا لكم،جاءتكم البطاقة 

ون العائلة وال بينهم عرفُ يقولون فالن بن فالن وعائلته وهم ما ي اأحيانً  اللي يرسلون جمامالت فقط وهلذا هم نفس
  .يءحبة وال شَ صلة وال قرابة وال صُ 

  ؟ .........:طالبال
ا ما مً ر ودعوة حقيقية وإن كان عندهم حمُ  .عندي ضرحتأنا أبيك يا فالن قال: تعيني  نكي لو عَ  أصله ..: الشيخ

واجلفلة كما   اجلفلةشبه ما هلا فهذه أنا عندي أ اشخصي  عينكحىت لو تستطيع إزالته فهو ما جيوز لك احلضور 
ما جيب وَقف على باب املسجد وقال: يا ناس تفضلوا. لوا أيها الناس تفض  :قالإذا  مثًال يعين  ...تعلمون ما 

  .سرْ العُ وليمة ب يف أو جتِ  اجتب مطلقً القول بأا  فحسب أما إذا عني أنه جييب، على كل واحد 
  ؟ .........: طالبال

بَعد مسألة االستعداد ون بأكثر د على كل حال يستعِ  املهم .... م وتعظهمتنصحه ..ذا أنك إ: رمبا الشيخ
  تعدون بأكثر وهم يف قرارة أنفسهميس

  ...إثبات الوجه هللا سبحانه إثبات الوجه له 
  .للحكم الكوين والشرعي لٌ وهو شام ))له الحكم  (( :هقولِ م هللا وحده لكْ احلُ  ن فوائد اآلية أن مِ 
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املخالف  ،هللا يف حكمه انازعً مُ  يكون أحكام اهللا الشرعية ألنه فَ الِ أن خيَُ  دٍ حَ وز ِأل ه ال جيُ أن  ان فوائد اآلية أيضً ومِ 
  .ه منازع هللا تعاىل يف حكمهيع أو خالف يف املعصية ألن رِ خالف يف التشْ  هللا تعاىل يف حكمه سواءٌ  ايكون منازعً 

   ))وإليه ترجعون  ((: لقيامة لقولهاحلشر يوم ا ن فوائد اآلية إثباتُ ومِ 
  دَ تِ مة بابْ كْ منها احلِ  :ا سورة العنكبوت ففيها فوائدأم اهلجائية وقد تقَ  وفِ رُ ور باحلُ اء الس لنا حكمة ذلك.م د  

  .هم من عدمِ إمياِ  بذلك صدقَ  يعلمَ املؤمنني لِ  ِربُ خيتَ  سبحانه وتعاىلاهللا  أن  أيًضا ن فوائد اآليةومِ 
 َوَلَقْد فـَتَـنا الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ  (( :هم لقولهذه األمة بل هلم ولغريِ  اهذا االختبار ليس خاص  ن ومنها أ

  .]3[العنكبوت:))
 هَ املرء أو يُـ  مُ كرَ عند االمتحان يُ  :ه كما قيلومنها أن عرَ ه ال يُ ان وأن ت  ن وثبَ حِ تُ فإذا امْ  بامتحانه ف حقيقة املرء إال

  .هه وعدم صدقِ على كذبِ  وإن احنرف كان ذلك دليًال  ،على صدقه ليًال كان ذلك د
  .)) فـََليَـْعَلَمن اللُه الِذيَن َصَدُقوا (( :يف قوله سبحانه وتعاىلهللا  العلمِ  إثباتُ ومنها 

نه عند إميا لىع تُ ؟ الذي يثبُ ن هو الصادقمَ فَ  ،ق وكاذبان إىل صادِ ام الناس يف اإلمين فوائد اآلية انقسَ ومِ 
  بعد هذا؟ يءش ما يف ،توالكاذب الذي ال يثبُ  ،االمتحان

ك واملعاصي رْ الش  ]4[العنكبوت: )) َأْم َحِسَب الِذيَن يـَْعَمُلوَن السيَئاتِ  (( الدرس اجلديد}ب {نبداقال اهللا تعاىل 
تأيت يف اللغة العربية  )أم( هذه منقطعة ألن  )أم( ))أم حسب  (( :هقولُ  ،منه مُ قِ ونا فال ننتَ وتُ فُ يَـ  )) َأْن َيْسِبُقونَا ((

ا تأيت بني وأ  ،ا تأيت بعد مهزة التسويةوأ  )أو(املتصلة مبعىن  ق بينهما أن صلة ومنقطعة فالفرْ مت  :على اثنني
   (( :قوله تعاىلمثاهلا  ْني لَ وبعد مهزة التسوية وبني متقابِ  )أو(املتصلة تأيت مبعىن  بعد، ثالث عالمات .ْني لَ متقابِ 

 اوثانيً  ،يعين هذا وهذا سواء )أو(مبعىن  )أم( فهنا جتدون أن  ]6[البقرة:))َأنَذْرتـَُهْم َأْم َلْم تُنِذْرُهْم أَ َسَواٌء َعَلْيِهْم 
 َأنَذْرتـَُهْم َأْم َلْم تُنِذْرُهْم أَ َسَواٌء َعَلْيِهْم  ((ا بعد مهزة التسوية جتدون أ ((  ني متقابلني ا بوجتدون أ) م _ملأأنذر

 اومنها أيضً  ،]6[املنافقون:)) َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْستَـْغَفْرَت َلُهْم َأْم َلْم َتْستَـْغِفْر َلُهمْ  (( :ه تعاىلومثلها قولُ  ،)تنذرهم
ِمي  )بل( َىن هي اليت تأيت مبعْ ا املنقطعة فأم  ،وهلا أمثلة متعددة ]21[إبراهيم:)) َنا َأَجزِْعَنا َأْم َصبَـْرنَاَسَواٌء َعَليْـ  ((

وهذا اإلضراب  ،بسِ حَ ل أَ مبعىن بَ  ))أم حسب  ((مبعىن الواو وال تقع بعد مهزة التسوية وال بني متقابلني فهنا هي 
على الذين حسبوا أن يرتكوا أن يقولوا  وأنكرَ  سبحانه وتعاىل اهللاُ  يعين بعد أن ذكرَ  انتقال وليس إبطاًال  إضرابُ 

يؤمنوا بل  ولوا آمنا وملآخر من الناس وهم الذين مل يق صنفٍ  ذكرإىل  سبحانه وتعاىل ال يفتنون انتقلَ ا وهم ن آمَ 
أي يعملون  )) َأْم َحِسَب الِذيَن يـَْعَمُلوَن السيَئاتِ  (( م يطَ حيُ  لناهللا تعاىل  ون أن ون السيئات ويظن هم يعمل

د فيه من العقوبة ه يسوء صاحبه مبا جيِ ألن  ؛ئم فإنه سي حمر  ه وكل عملٍ علَ فا وءُ ئ ما يسُ ي والس  ،األعمال السيئة
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للي ، الكبائر ائر والكبائرغَ الص  مّ تعُ  هنا السيئات أفادنا املؤلف أن  "الشرك واملعاصي" :وقوله ،لةبَ رة واملستقْ احلاضِ 
 تعاىل ن معصية اهللافاعله مِ  وءُ ما يسُ  ل ل كفهي تشمَ  ،ائر وهي املعاصيون الكبَ والصغائر ما دُ  ،الشركأعالها 

ونا وتُ يفُ  " ونـََنايفوتُ  ))ن يسبقونا أَ  (( )بسِ حَ (ول هذا مفعُ  ))أن يسبقونا  (( ))ب حسِ  (( ،بالشرك فما دونه
- ن فهؤالء يظنو  ،ينكْ لم يدِر ف [كذا] هُ ت يعين فُـ  افالنً  سبقتُ  :ق مبعىن الفوات كما تقولبْ والس " منهم  مُ فال ننتقِ 

باهللا  ظن  وءُ ك سُ منهم وهذا بال شَ  مُ قِ اهللا ال ينتَ  هم وأن ال يدركُ  سبحانه وتعاىلاهللا  أن  -الذين يعملون السيئات
 م بأن بأ سَباُمحُ فهو  ،هم هذاحكمُ  أي ساءَ  ]4[العنكبوت:))َساَء َما َيْحُكُموَن  ((: وهلذا قال تبارك وتعاىل

إىل  اجُ فيحتَ  ذمال نشاءد إلفعل ماضي جامِ  )بئس(و" بئس " مبعىن  ))ساء  (( :يقول ،هماهللا تعاىل لن يدركَ 
وهلذا قال  ،لداللة الفاعل عليه ...استغناًء عنه أو بل فذَ حيُ  ادائمً  صوص، واملخصوصفاعل وحيتاج إىل خم

ر املؤلف اهلاء قد  " هُ ـ )) يحكمونَ  ((فهي اسم موصول " الذي " مبعىن  ))ما  (( ئسَ مبعىن بِ  ))ساء  (( :املؤلف
"  :قال املؤلف أين املخصوص؟ ،فاعل ))الذي  (( اإذً  ،)الذي حيكمونهساء (عائدًا إىل املوصول  تكونَ لِ 

اج إىل إىل فاعل وحتتَ  اجُ ن األفعال اجلامدة اليت هي للذم أو للمدح حتتَ مِ  فعلٍ  وكل  هو املخصوص،" م هذا هُ حكمُ 
هذه  )اجلنة(و ،حباملدْ  هي املخصوص )اجلنة( ،)دارُ (تقني اجلنُة. أين الفاعل؟ عَم داُر املن صوص تقول مثًال:خم

 ُحمذوف  ملبتدأٍ  اها خربً والثاين أن جتعلَ  ا،مقدمً  واجلملة خربٌ  امؤخرً  ها مبتًداأن جتعلَ  امهان أحدُ ا لك فيها وجهَ إعرا
هم حكمُ  )بئس ما حيكمون( :يقول على ما تعَلم، وفاعل ني فهذا فعلٌ املتقِ  دارُ  نعمَ  :أما األول )هي اجلنة(ه تقديرُ 
 ((اهللا تعاىل يقول يف آيات كثرية  فإن  ؛باهللا ه ظن سوء ال يليقُ أن  ال ريبَ  هوال ريب أن ما حكموه وظنو  " هذا

 ال ِفي اَألْرضِ َوَما َكاَن اللُه لِيُـْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء ِفي السَمَواِت وَ  (( ]51[الزمر:))َوَما ُهْم ِبُمْعِجزِيَن 
منهم هؤالء  مُ عليهم وال ينتقِ  رُ وا أن اهللا تعاىل ال يقدِ وا يف أعمال السيئات وظن فهؤالء الذين استمر  ]44[فاطر:))

  هم إىل شر  اوا والعياذ باهللا شر أضافُ 
 ((العباد  ألقوالِ  )) َوُهَو السِميعُ  (( َتِعد لهفليسْ  )) تٍ ِلَقاَء اللِه فَِإن َأَجَل اللِه َآل  اَمْن َكاَن يـَْرُجو  (( :قال تعاىل

هذه شرطية وجواب الشرط على رأي املؤلف  ))ن مَ  (( ))ن كان يرجوا مَ  ((قال  " مبأفعاهلِ )) )5(اْلَعِليُم 
 لف يف تفسريوقال املؤ  )) اَمْن َكاَن يـَْرُجو  (( :يف هذا األمر قال اهللا تعاىل هناقشنوس )له فليستعد (ه حمذوف تقديرُ 

 [كذا]أي الَعمل  لأي األمالرجاء  :اخلوف غريُ  والرجاءُ  ،هللفظ عن ظاهرِ  وهذا صرفٌ  " افخيَ  ))يرجوا  ((
كما   ،أجل اهللا آلت عنه فإن  اى اهللا عز وجل راضيً أن يلقَ  لُ أي يأمَ  )) ِلَقاَء اللهِ  ايـَْرُجو  ((معىن  صوابوهذا هو ال

َن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبِه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوال ُيْشِرْك بِِعَباَدِة رَبِه َأَحًدا َفَمْن َكا (( :يف قوله تعاىل
اهللا وأنه  وا لقاءِ ان يرجُ إنسَ  املعىن أي  ه بل إن عن ظاهرِ  اللفظِ  صرفَ  بُ وليس هناك ما يوجِ  ]110[الكهف:))
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 حائًال  سبحانه وتعاىلة اليت جعلها اهللا د مُ ـأي ال )) َأَجَل اللهِ  فَِإن  (( األمر ليس ببعيد عنه فإن  اه وهو راضٍ يلقَ 
ها رَ ة اليت قد أي املد  )) فَِإن َأَجَل اللهِ  ((: قوله ل أن وحيتمِ  ، ذلكه سوف تأيت يعين سوف يأِيت ك وبني لقائِ بينَ 
كل اللقاء مؤجل   هو اهللا به أي باللقاء يعين أجلَ  أن تأيت فإن  ها للقائه البد رَ املدة اليت قد  اء وهذا أحسن،قَ ل لِ 

يف  ا واقعةٌ أل  ؛الالم للتوكيد هذه مرت علينا يف األلِفية، ؟إعراا وشالالم  )) تٍ َآل  (( ،معلوم بأجلٍ شيء ُمؤجل 
ها أن تكون يف حمل  ها يف األلفية أن حُ ن نشرَ نا لكم وحنفهي للتوكيد وقد ذكرْ  )) تٍ فَِإن َأَجَل اللِه َآل  (( )إن (خرب 

 اجلملة ولكنهم أخرُ  لِ أو مَؤ  فكرهوا أن جيتِمعَ للتوكيد  )إن( وها ألن قُ لَ ان متواليني وزحْ دَ ك ِيف اوا الالم إىل مكا 
 )إن(خرب  املعروف أن ورة و ومع ذلك فهي مكسُ  )إن( ا خَرب إ  :قلت )آت(و )) تٍ فَِإن َأَجَل اللِه َآل  (( ،اخلرب

االسم  ألن  وص؟ منقوص؛أو منقُ  ؟ الا اسم ناقص وال إ ))آٍت  (( إن  :؟ نقولذلك فكيف صح ا يكون مرفوعً 
 ا منقُ فهنا نقول ِأل اآلخر يح حِ ود أو صَ ور أو ممدُ تُ وص أو مبْ ا منقُ إم ت الياء فَ ذِ بالياء فحُ  )آليت(وصة أصلها

ه ضمة مقدرة على ا وعالمة رفعِ  مرفوعٌ  )إن( خربُ  ))آٍت  ((نقول فوعلى هذا  ))آلٍت  ((التنوين وعوض عنها 
العليم  ((ألقوال العباد  )) السِميعُ   - سبحانه وتعاىلأي اهللا -  وهو ((الساكنني  لتقاءِ الياء احملذوفة ِال  علىآخره 

اهللا  ات فإن سموعن املشيء مِ  كل   ،يه شيءى علو السمع الذي ال خيفَ يعين ذُ  ))السميع  ((نعم " بأفعاهلم  ))
 (( :قوله تعاىل فاألول مثلُ  ،ةابَ إجَ  إدراك ومسعُ   مسعُ ْني سمَ م إىل قِ علينا ينقسِ  مر السمع كما  ه كما أن دركُ تعاىل مُ 

 ي َلَسِميُع الدَعاءِ ِإن رَب  (( :والثاين مثل قوله تعاىل ]1[اادلة:))َقْد َسِمَع اللُه قـَْوَل الِتي ُتَجاِدُلكَ 
مسع  نا فيما سبق أن وذكرْ  ،عىن أنه استجابامل فإن ومثل قول املصلي "مسع اهللا ملن محده"  ]39[إبراهيم:))

به جمرد  قَصدُ ييد ومنها ما يُ أْ النصر والت  قتضييد ومنها ما يالتهدِ  قتضيمنها ما ي :اإلدراك ينقسم إىل أقسام
  ؟لتهديدد الرمحن! الذي لعبفمثال األول  ،اإلدراك
  ...: قوله تعاىل: الطالب
   ...ما حيتاج  نيب شيء واضح ال: الشيخ

  ))َلَقْد َسِمَع اللُه قـَْوَل الِذيَن قَاُلوا ِإن اللَه َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياءُ  ((: طالب آخر
  ؟ثال يا أَمحدومثال املراد به النصر والتأييد م ،نعم هذا املراد به التهديد: الشيخ

  .))ِإنِني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى (( الطالب:
راد به جمرد بيان الذي يُ  يا غامن! د اإلدراكمثال املقصود به جمر و  ،نعمأي  ))ِإنِني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى ((الشيخ: 

 بالشيء سامع له اهللا تعاىل حميطٌ  أن.  
   ))ْوَل الِتي ُتَجاِدُلكَ َقْد َسِمَع اللُه قَـ  (( :الطالب



 - 7  -

ال  اجلواب: ؟منه إثبات األُذن هل يلزمُ  اه تعاىل مسيعً وكونُ  ،نعم ))َقْد َسِمَع اللُه قـَْوَل الِتي ُتَجاِدُلكَ  ((الشيخ: 
 ه بدليلٍ لنفسِ  هااهللا أثبتَ  لوال أن  ،آخر يلٍ ت بدلِ ثبتَ  العنيَ  ولكن  ،ال يلزم منه إثبات العني اه بصريً كونَ   ، كما أنيلزم

أن يكون له  ان كما ال يلزم من كونه متكلمً له أذُ  أن يكونَ  الزم من كونه مسيعً اها، فالسميع ما نقول ينَ آخر ما أثبتْـ 
 بعد مساع وهل هلا أذن؟ ما هلا إال  ثُ أخبارها وال حتد  ثُ األرض حتد  فإننا نعلم أن  ،لسان وشفتني وما أشبه ذلك

ن إثبات السمع ال يلزم مِ  :فعلى هذا نقول ،هلا لسان ؟ ما نعلم أن ، وهل هلا لسانهلا أذن ليس - فيما نعلم-  أذن
حسن الصوت  ه لنبي ذنَ اهللا لشيء إِ  نَ ما أذِ  ( :نه ثبت يف احلديث الصحيح، طيب فإذا قال قائل إاألذن إثباتُ 

ما  إثبات األذن ألن  ان هذا أيضً م مِ يلزَ  وال ،ع لهمَ أي ما استَ  )أذن لهما ( معىن فاجلواب أن  )يتغنى بالقرآن 
  ة وصرحية.حَ أن تكون املسألة واضِ  باالحتمال البد ها والصفات ما ميكن أن نثبتَ  صريح

  ؟..... :الطالب
إن  )لنيب حسن الصوت يتغىن بالقرآن(بصوت  قل عَ امل ما دامال معناها استمع، ر يعين قد ال ما أِذن مبعىن  :الشيخ

التوحيد  فإن  ،ن هذاأعظم مِ  فيماأو أباح هلم هلم  أن رخص اإلذن الشرعي مثًال للناس من جهة  نأذِ اهللا أِذن 
  ه يأَذن به أكثر.ن قراءة القرآن الشك أن ل مِ أنه أفضَ  اوغريه ممِ 

فتخصيصه  ،اق باألفعال واألقوال أيضً العلم يتعل  واحلقيقة أن  " ميقول املؤلف يف أفعاهلِ  ))العليم  ((: وقوله
ق باألفعال ويتعلق باألقوال ل يتعَ  مّ ه أعَ ا العلم فإن باألفعال إمنا هو الرؤية أم  الذي خيتص  ألن  ؛باألفعال هذا فيه نظر

 س ويتعلق باجلهر بِ ق حبديث النفْ ويتعل شيء. كل  
ن  مَ  ((أين جواب  :أقول نسيت أن هذا قال املؤلف: جهاد حْرب أو نْفس " أو )) دن جاهَ ومَ  ((: يقول تعاىل
إن  :وعندي أنه ال بأس أن نقول ً ،وجعله حمذوفً  )فليستعد له( :هره بقولِ املؤلف قد  ،نعم ))اهللا  لقاء كان يرجوا

له  حصلالذي يرجوا لقاء اهللا فإنه سي أن  :ويكون هذا املعىن )) تٍ فَِإن َأَجَل اللِه َآل  (( :جواب الشرط هو قوله
 :ه يف قوله تعاىلرَ ه املؤلف مثل ما قد رَ وهذا الذي قد  ،م احلذفاألصل عدَ  ألن  ا حمذوفًاشيئً  رَ د قَ نُـ  َة أنوال حاجَ 

نا "وذكرْ  ات غيظً بقوله" فليمُ  قدره املؤلف م أن قد تقد  )) َمْن َكاَن َعُدوا ِلِجْبرِيَل فَِإنُه نـَزَلُه َعَلى قـَْلِبكَ قل  ((
  ذا التقدير نعم.هناك أنه ال حاجة هل

  ؟ ........:طالبال
فالرجاء رجاء الشيء مبعىن  ،حتبه تما تؤمل يف شيء إال وأنأنت  على احملبة األمل مبِين لكن  ،مليؤ : الشيخ

  األمل على حصوله.
م إىل أن اجلهاد ينقسن هذه العبارة املؤلف مِ  " أفادنا سأو نفْ  حربٍ  هادَ جِ  ]6[العنكبوت:)) َوَمْن َجاَهدَ  ((قال 
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الطاعات وعلى ترك  نفسك على فعلِ  أن جتاهدَ ب ، وجهاد نفسٍ وذلك جبهاد األعداء قسمني جهاد حرب
 َما ُيَجاِهُد لِنَـْفِسِه  (( ،اتمَ احملرقال يف معناها ))َوَمْن َجاَهَد فَِإن:  فالذي جياهد  ،ه له ال هللاجهادِ  منفعةَ  فإن-

َمْن َعِمَل َصاِلًحا  (( :ه كقوله تعاىللنفسِ  لُ هللا وإمنا يعمَ  اهد ال جياهدُ الذي جي - د يف الشيءبذل اجلهْ  واجلهادُ 
نفسه أو  ه مأجور سواء جاهدَ نعم له ألن  ،ه له ال هللاجهادِ  املؤلف فإن منفعةَ  وقولُ  ،]46[فصلت:)) فَِلنَـْفِسهِ 

ل يف دين اهللا اجلهاد رمبا يدخُ بري فإن هذا الغ ،للغري اه إذا جاهد غريه قد تكون املنفعة أيضً ه مع أن جاهد غريَ 
 ِإن اللَه َلَغِني َعنِ  (( :ذا اجلهاد وهلذا قال عُ ال ينتفِ  سبحانه وتعاىلاملهم أن اهللا  ،حيصل له منفعة وحينئذٍ 

ع عنهم ال ينتف فاهللا تعاىل غين  ))لنفسه  دُ فإنما يجاهِ  (( :لقوله كالتعليلهذا   ]6[العنكبوت:))اْلَعاَلِميَن 
ن ا عنده مِ مَ ؟ معناه الذي ال حيتاج إليهم لِ إيش معىن الغين )غين عنهم(قوله: و  ،ر مبعصيتهمر بطاعتهم وال يتضَ 

 ا..ة والتدبري لألمور فهو ال حيتاج إىل عَ اجلود والس العاملني اإلنس واجلن واملالئكةاملؤلف: قال  ،هملعاملني كل  "
  ايش بعده؟

  : وعن عبادم.الطالب
َما ُأرِيُد  * َوَما َخَلْقُت اْلِجن َواِإلنَس ِإال لِيَـْعُبُدوِن  ((عنهم ال حيتاج إليهم  غين  ،نعم " وعن عبادم :خالشي

ُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأرِيُد َأْن يُْطِعُموِن  هلم  م إمنا تكونُ َ عبادَ  م ألن ِ عن عبادَ  كذلك غين  ]56:57[الذاريات))ِمنـْ
 سبحانه وتعاىل ا اهللاأم  وقوله ،مبعصية العاصني ة الطائعني وال يتضررُ ع بطاعَ فِ ه ال ينتَ فإن: ))  َه َلغَِنيالل ِإن (( 

   ))اْلَعاَلِميَن  ِإن اللَه َلَغِني َعنِ  (( والالم )إن( ة بكم مؤكد؟ باثنني وهودَ ؤك اجلملة هنا مُ 
))  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَئاتِِهمَوالُهْم َسي  )) َولََنْجزِيـَنـُهْم َأْحَسنَ  ((بعمل الصاحلات  )) اِلَحاِت لَُنَكفَرن َعنـْ

َوالِذيَن آَمُنوا  (( :قوله " وهو الصاحلات )) )5( الِذي َكانُوا يـَْعَمُلونَ  (( اِفِض الباءن ونصفه بنزع اخلسَ مبعىن حَ 
أما  ]4[العنكبوت:)) َأْم َحِسَب الِذيَن يـَْعَمُلوَن السيَئاِت َأْن َيْسِبُقونَا ((ل ابِ قَ هذا يف مُ  )) َوَعِمُلوا الصاِلَحاتِ 

هو التصديق مع القبول واإلذعان  ارر كثريً قواإلميان كما ت )) الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاتِ  (( هنا فيقول:
 يف القلب وعملُ  ارح فاإلميانُ اجلوَ  الِ هذا يف أعمَ  ))ات وعملوا الصالح (( :هوقولُ  ،د التصديقر وليس جمُ 

قول  :يقولفبعض الناس  هن للقول كما يظُ  ايمً الفعل والقول وهلذا ليس َقسِ  لُ والعمل يتناوَ  ،حالصاحلات يف اجلواِر 
 )لصاحلاتعملوا ا(ف ا،الفعل أيضً يشمل ه يشمل القول و ا العمل فإن أم  ،القول هو الفعل يمَ ، بل إن قسوعمل

ويتناول األقوال كقراءة القرآن والتكبري  ،يتناول األفعال مثل الركوع والسجود والصالة والقيام والقعود فيها اإذً 
 :تقديره ملوصوف حمذوفيعين األعمال الصاحلة فهو صفة  ))الصالحات  ((: غري ذلك وقولهو والتحميد 

  ؟حسني ف يا عبد اهللا؟تعرِ  ؟فن يعرِ مَ  ؟رطكم شالصاحل هو الذي مجع   والعملُ  ،األعمال الصاحلات
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  .. : الطالب
فاإلخالص يعين  ،اإلخالص واملتابعة :شرطني مها ل الصاحل هو الذي مجعَ العمَ  طنيع شر مجَ صحيح نعم : الشيخ

 صلى اهللا عليه للنيبِ  اذلك متبعً يف  واملتابعة أن تكونَ  ،والدار اآلخرة سبحانه وتعاىلبعملك وجه اهللا  أن تقصدَ 
الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت (( ا،وال مبتدعً  الثاين البدعة فال تكون مشرًكا األول اإلشراك وضد  د ضِ  ،وسلم

ُهْم َسيَئاتِِهم  اإذً  : واهللا لنكفرن فهيلقسم مقدر تقديره واجلملة جوابٌ  )) ن رَ ف كَ نُ لَ  (( :هنا قال )) لَُنَكفَرن َعنـْ
ُهْم َسيَئاتِِهم (( :وقوله ،م والالم والنونبثالث مؤكدات القسَ  ةٌ دَ ك مَؤ   ومنه ْرت ري مبعىن الس التكفِ  )) لَُنَكفَرن َعنـْ

 ،ه وهو العفو الزمُ ها واملراد بالسْرت ام أي نسرتُ ئَ ر عنهم سي ف كَ لة فمعىن نُ النخْ  عَ لْ  طَ رتُ رة اليت تسْ القشهي الُكُفرا 
ُهْم َسيَئاتِِهملَُنَكف  ((لكن  ما قبله والعمل الصاحل يقول  مُ اإلميان يهدِ  م وعملهم الصاحل ألن إمياِ مباذا؟ ب )) َرن َعنـْ

َهْوَن َعْنُه نَُكفْر َعْنُكْم َسيَئاِتُكْم  (( :اهللا فيه   ؟نعم ]31[النساء:))ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ
  ؟ .....: طالبال

  ر هو السرت الكفْ  ألننا قلنا: هاسرتُ  أي هذه: الشيخ
  ...: الطالب
َهْوَن َعْنُه ُنَكفْر َعْنُكْم َسيَئاِتُكْم  ((عم صحيح ومنه : نالشيخ ن وذة مِ ا مأخُ أل  ))ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ
  ها وعدم املؤاخذة عليها.تُ وتغطية السيئات معناها إزالَ  ،التغطية
ُهْم َسيَئاتِِهملَنُ  ((:  وقوله  م الصاحلة تكون مكفرةً الصاحلات " فأعماهلُ  لبعمَ  : "قال املؤلف )) َكفَرن َعنـْ

إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان  الصلوات الخمس والجمعةُ  ( :للسيئات قال النيب عليه الصالة والسالم
 )لما بينهما  إلى العمرة كفارةٌ  العمرةُ  ( :وسلموقال صلى اهللا عليه  )الكبائر  تِ بَ نِ تُ ا بينهن ما اجْ مَ لِ  اتٌ مكفرَ 

ُهْم  (( :قال ،رهلا أثَ  حىت ال يظهرعلى األعمال السيئة الِغَالف فاألعمال الصاحلة تكون مبنزلة  لَُنَكفَرن َعنـْ
يقال  ))لنجزينهم  ((: هوقولُ  ،يءاجلزاء مبعىن املكافأة على الش ))هم ن يَـ زِ جْ نَ لَ  (( )) َسيَئاتِِهْم َولََنْجزِيـَنـُهْم َأْحَسنَ 

ه فر ن " وكأن سَ " مبعىن حَ  :قال املؤلف ))أحسن  ((: هوقولُ  ،)) لَُنَكفَرن  (( :قولهيف لتوكيد ما قيل بالنسبة لفيها 
العمل  طيب واحلسن يعينالذي كانوا يعملون  ون أحسنَ زَ على أم جيُ  ل ه اآلية تدُ وهو أن  دورَ ن إشكال قد يُ مِ 
ما ُجيَاَزْون ؟ جيازون عليه وال الاحلَسن  أن  آلية أحسن ما كانوا يعملون معناهفإذا كانت ا ،وأحسن لصاحل حسنٌ ا

 ما  ال حاجة إىل التأويل وأن هولكن حنن نرى أن ،ما كانوا يعملونَن سَ حَ  )نحسَ (مبعىن  )نأحسَ (املؤلف  لَ وهلذا أو
 دل ره املؤلت عليه اآلية أوىل مما قد الذي كانوا يعملون فهي على تقدير  جزاءِ  هم أحسنَ ف وهو أن اهللا يقول لنجزين

َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة فـََلُه  (( :يف قوله سبحانه وتعاىلاجلزاء بينه اهللا  وأحسنُ  ،جزاٍء نعم هم أحسنَ نجزين : لحمذوف
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َن يُنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللِه َكَمَثِل َحبٍة َأنـَْبَتْت َمَثُل الِذي (( :وقال تعاىل ]160[األنعام:))َعْشُر َأْمثَاِلَها 
 اجلزاء وال  فهذا اجلزاء أحسنُ  ]261[البقرة:)) َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكل ُسْنبُـَلٍة ِمائَُة َحبٍة َواللُه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاءُ 

وعلى هذا  ،ى بأحسن وأعظمازَ الفاعل لكن هنا جيُ  ما فعلَ  ثلَ م ه أن يكونَ اجلزاء غايتُ  ن جزاء ألَ ال؟ أحسن 
ثاٍن  بل هو مفعولٌ " ونصُبه بنزع اخلافض الباء "  :كما قال املؤلفا بنزِع اخلافض  ليس منصوبً  )أحسن(فيكون 

كرمية يعين للتوكيد هذا هو معىن اآلية ال ))لنجزينهم  ((: والنون يف قوله ،واملفعول األول هو اهلاء )جنزي(ه لقولِ 
 أحسنَ أحسن اجلزاء ..على هذه األعمال  وباجلزاءِ  ،ري السيئات باألعمال الصاحلةن بتكفِ يْ هم بأمرَ اهللا وعدَ  أن ، 

الِذي  أحسن  ((: وقوله ،أن تكون احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثريةن وذلك وْ عطَ جزاء يُ 
فهذه األعمال الصاحلة اليت يعملوا جيازيهم  " وهو الصاحلات"  :يقول املؤلف ]7[العنكبوت:))َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

  ن به وْ ازَ جيُ  اهللا عليها أحسن جزاءٍ 
َنا اِإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا (( :مث قال تعاىل ه وما ل حق مَ جمُ  سبحانه وتعاىل ا ذكرَ م لَ  ]8[العنكبوت:)) َوَوصيـْ

 َنا اِإلْنَساَن ِبَواِلَدْيهِ  (( :ني قالقِ وافِ ُـ د به املعَ وَ  به املخالفني وما دَ توع  ،ا إليه منَ دْ اه م أي عهِ نَ يْـ ص وَ  )) َوَوصيـْ
ذا  إي إيصاءً  : "فقال املؤل  )) احسنً  ((ه وأبيه أي أم  )) َواِلَدْيهبِ  (( :وقوله ،ةيف األمور اهلام  ة إمنا تكونُ ي والوصِ 

ر وليست دَ صْ ون مَ كما تعرفُ   )نُحسْ (و ا،نً سْ حُ أي إيصاء ً  فحملذو  افً صو  ا)نً سْ حُ ( :هون قولُ يكُ " فعلى رأيه سن حُ 
 اقوي  ل احتماًال وحيتمِ  ،هكذا قال املؤلف نٍ سْ ر هلا املضاف وهو ذا حُ د قَ ب أن يُـ فإنه جيِ  افإذا كانت مصدرً  انً َحسَ 
اُحلسن هنا مبعىن اإلحسان كما قال تعاىل يف  وأن  ،نٍ سْ نا إليه حبُ دْ أي عهِ بنزع اخلافض هذه منصوبة  ا)حسنً (أن 

َنا اِإلنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا  (( :آية أخرى قِديِر املؤلف واهللا أعلم ن تب مِ وهذا أقرَ  ]15[األحقاف:))َوَوصيـْ
  .نعم

  ؟......: طالبال
ا ن مِ  رًأىأي مب ]14[القمر:)) ِري بَِأْعُيِنَناَتجْ  (( :كما قال تعاىلبعني  الظاهر هذا هو  إي هو الظاهرنعم،  :الشيخ

  ....بأعيننا 
َأْم َحِسَب الِذيَن يـَْعَمُلوَن  (( :هالسيئات لقولِ  عملِ منه لِ  االنتقامعلى  رُ اهللا تعاىل ال يقدِ  أن  ن ظن على مَ 

  .]4[العنكبوت:)) السيَئاِت َأْن َيْسِبُقونَا
  .وا اهللاهللا هلم وأم لن يـُْعِجزُ  ذِ خْ أَ بالسيئات  لِ عامِ  ديدُ  استفاد منها أيضً يُ و 

  .))ساء ما يحكمون  ((: هباهللا لقولِ  وءِ الس  ن ظَ  ن هذا حترميُ ويستفاد مِ 


